
 

 

 

Geef ons meer geloof 

Een herkenbare vraag van de apostelen aan Jezus. Die wij herkennen in onze eigen momenten of periodes van 
ongeloof, van twijfels; God waar bent U? 

In het licht van alle spanningen en ongerechtigheden die ons heden ten dage teisteren. 

Dat tegen de achtergrond van de profeet Habakuk, die overal duisternis en geweld tegenkomt.  
Echter ook dan al dat visioen te horen krijgt van de Heer ‘al wacht het de vastgestelde tijd nog af’ om te ontdekken 

dat het komen gaat. ‘Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de rechtvaardigde echter blijft leven door zijn trouw’. 
Jezus plaats dat door tegen ons te zeggen: 'geloof te hebben als een mosterdzaadje.’ 

pastoor Hans Boogers 
 
Parochieagenda  

zevenentwintigste zondag door het jaar 
za   01 okt. 12.00 uur      eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 

zo   02 okt. 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor  
           12.30 uur      viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 

ma  03 okt. 10.00 uur eucharistieviering Kerkhofkapel: pastoor Boogers 

   14.00 uur  ouderensoos 
do   06 okt. 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht Cura 

achtentwintigste zondag door het jaar 
za   08 okt. 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 

         15.00 uur       ziekenzalving en eucharistieviering: pastoor Boogers, klein gemengd koor 

zo   09 okt. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii 
   12.30 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 

Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering  
Maandag tot en met zaterdag: 09.00-17.00 uur: dagkapel geopend 

 
Misintenties 

zo 2 okt.: Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen; Leo Linders; ouders Kees en Jo van Leeuwen-

de Bruijn; Theo en Cathrien Kamerbeek-Heijman; in het kader van 900 jaar Utrecht: voor ongeborenen, baby’s, 
kinderen en jongeren, jeugd- en jongerenwerk. 

zo 9 okt.: Loet Scherrenberg en zijn ouders; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; overleden leden van de 
families Verhoeff en Zegers uit Werkhoven en Utrecht; Joke de Bruin-de Haas; Nel Fonville-Verweij; in het kader van 

900 jaar Utrecht: ongedocumenteerden en vluchtelingen, dak- en thuislozen. 

 
Collecte  

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 25 september € 143,75 op. 
Tijdens de viering in het weekend is de collecte bestemd voor de wereldmissiedag van de kinderen. 

Wij danken u voor uw gaven. 

 
Wereldmissiemaand oktober 2022 

Oktober is wereldmissiemaand. Jaarlijks wordt er een collecte gehouden ten behoeve van de missie. 
Dit jaar staat het pastorale werk van de kerk van Kenia centraal en met name Kibera, de grootste sloppenwijk in 

Nairobi. Missio laat u kennismaken met de bewoners van de grootste sloppenwijk in Nairobi: Kibera, Kiswahili voor 
jungle. Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de 

stadsbevolking. Missio steunt met 3 projecten: muziek, dans en film bij Younib; microkrediet: opstap naar zelfstandig 

leven; leerschool voor seminaristen. 
Op zondag 2 oktober is de collecte voor de wereldmissiedag van de kinderen.  

Dit jaar worden de kinderen in Kenia geholpen. 
En geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op missiezondag 23 oktober.  

Meer informatie treft u aan op de site missio.nl 

Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan. Bij voorbaat onze dank. 
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Vrijdagochtendviering 

Op vrijdag 14 oktober zal er in de Antoniuskapel om 10 uur een gebedsdienst worden gehouden. Geen eucharistie of 
een woord- en communieviering, maar een meer meditatief samenzijn rond Schriftlezing, stilte  en gebed. Iedereen is 

van harte welkom, speciaal degenen, die vroeger in de dinsdagse of vrijdagse eucharistie kwamen van pastor 
Oostendorp. Het Aloysiusberaad wil proberen of een meer eenvoudige opzet, door meerdere parochianen gedragen, 

een goede doordeweekse manier van liturgisch samenkomen zou kunnen zijn. En natuurlijk is er daarna koffie.  

 
Ziekenzalving 8 oktober 

Op zaterdag 8 oktober a.s. zal tijdens een speciale viering om 15.00 uur in de Aloysiuskerk de gezamenlijke 
ziekenzalving plaatsvinden. Het gaat daarbij om een zalving bedoeld voor zieken en ouderen. Dat gebeurt tijdens 

de viering van de H. Eucharistie, die zal worden geleid door pastoor Hans Boogers. U bent met uw eventuele 
begeleider(s) vanaf 14.45 uur van harte welkom om aan deze viering deel te nemen.  

U kunt zich aanmelden, uiterlijk maandag 3 oktober, via telefoonnummer 030 – 2515775 of via e-mail: 

aloysius@katholiekutrecht.nl. of bij het parochiesecretariaat, tel. 030-2546147.  
 

Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk zondag 9 oktober 16.00 uur 
Het nieuwe seizoen is gestart. Op zondag 9 oktober 2022 zal er weer een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk 

zijn. Het thema is: “El camino se hace cantando”, een gezongen pelgrimsreis door het Iberisch schiereiland op weg 

naar Santiago de Compostela. De uitvoerenden zijn de groep Giesta. Het duo van Irene Sorozábal (Spanje) en Joana 
Guiné (Portugal) is dit keer uitgebreid met David Mackor  -  drie musici, die zowel vocaal als ook instrumentaal te 

horen zullen zijn. En gezien hun vorige optreden zal ook dit weer een spektakel zijn, met vooral oude maar ook 
nieuwe Muziek uit Spanje en Portugal. Uitgaanspunt van hun reis is de Codex Calixtinus, een pelgrimsboek uit de 12de 

eeuw. De Muzikale Thema Vesper begint om 16.00 uur. Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten 
die van harte wordt aanbevolen.    Sebastian Holz en Pascal Rijnders 
 

Mantel van Sint Maarten: meld uw initiatief aan! 
Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst op 11 november waar 

allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe ze zich laten inspireren door Martinus van Tours die lang geleden op 
een koude winterdag zijn mantel deelde met een bedelaar. Dit jaar is het thema: 'zorg voor elkaar en zorg voor de 
aarde.' Om (vrijwilligers)initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen uitgereikt. U kunt een 

initiatief aanmelden via Hermen van Dorp, tel.: 06-12240600, e-mail: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl  
De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) in nauwe samenwerking met 

Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus. 
 

Wordt verkeersregelaar voor Lichtjestocht Utrecht Oost 2022 

De Lichtjestocht is een betoverende wandeling langs een spoor van 2000 kaarsjes langs momenten uit het 
kerstverhaal en kerstmuziek. In 2022 wordt de Lichtjestocht georganiseerd op vrijdag 16 december. Voor bezoekers 

start deze om 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. Lichtjestocht Utrecht Oost zorgt ook voor een veilige wandeling. 
Waar het spoor van de wandeling verkeerswegen kruist zorgen we voor verkeersregelaars. 

We zoeken 20 vrijwilligers die dit willen doen en daarmee voor de wijk het feest mogelijk maken. 
Als verkeersregelaar: 

- Ben je verantwoordelijk voor het bewaken van een plek op de route waar de wandelaars een straat over moeten 

steken en hen begeleiden door het andere verkeer (op een verantwoorde wijze) tot stilstand te brengen. De 
wandelaars laat je in groepen oversteken en na het passeren geef je weer ruimte aan het andere verkeer. 

- Ben je 18 jaar of ouder. 
- Ben je vooraf bereid door e-learning het certificaat ‘vrijwillige verkeersregelaar’ te behalen – dit kan je thuis doen in 

verschillende deellessen en vraagt bij elkaar 3-4 uur. Na aanmelding krijg je een code die toegang geeft tot het 

programma. 
- Ben je bereid op vrijdag 16 december beschikbaar te zijn van 17.30 – 21.00 uur (plekken aan het begin van de 

route zijn vroeger klaar) en je taak te vervullen op de plek die aangewezen wordt door de coördinator. 
- Ben je bereid een hesje te dragen om herkenbaar te zijn als verkeersregelaar/medewerker van Lichtjestocht Utrecht 

Oost. 
Als medewerker Lichtjestocht word je tijdens het werk van drinken voorzien. Na de tocht ben je welkom in de Herberg 

op het plein van De Wilg. Er is een bescheiden vergoeding voor je inzet. Informatie en aanmelding: Gérard Martens:  

g.martens@katholiekutrecht.nl /06-47198072. 
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